
Viden om kunder lige ved hånden Din pc er altid påIndbygget ro i sindetNemmere at nå mere
Forsiden

Med Windows Vista og 2007 Microsoft Offi ce system 
– får du de grundlæggende software- og sikkerheds-
forbedringer, der sikrer, at du får løst dine daglige 
arbejdsopgaver på en mere effektiv måde, så du kan 
fokusere på det, som virkelig tæller.

Læs hvordan ved at klikke på fanerne øverst på siden.
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Nu er det nemmere at nå mere

 •  Find lige præcis det, du har brug for – hurtigt. Med Hurtigsøgning i Win-
dows Vista kan du hurtigt fi nde og gennemse dokumenter, billeder, program-
mer, kontaktpersoner og e-mails – uanset om informationerne ligger lokalt på 
din computer eller på dit netværk.

 •  Find, hvad du skal bruge i Outlook 2007. Brug Hurtigsøgning-feltet i Outlook 
2007 til at fi nde og vise oplysninger i kalendere, opgavelister, e-mails – inklusiv ved-
hæftede fi ler.

 •  Find den Microsoft Offi ce-funktion, du skal bruge. Det nye bånd i Offi ce 
2007 erstatter menuer og værktøjslinjer med opgavespecifi kke funktioner og 
visuelle gallerier.

 •  Se dit arbejde mere tydeligt. Windows Aero grænsefl aden omfatter visuelle 
effekter, som gør det nemmere at navigere mellem åbne vinduer.

 •   Vis opgaver og aftaler på en nem måde. Indbakken i Offi ce 2007 samler dine 
opgaver, af taler og e-mails, så du hurtigt kan få et overblik over, hvad der er 
vigtigst den pågældende dag.

http://www.microsoft.dk/dinvirksomhed
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Indbygget ro i sindet

 •    Planlæg automatiske sikkerhedskopieringer. Nu er det nemt at sikkerheds-
kopiere dine data eller hele harddisken til et sted, du vælger, ved hjælp af Windows 
Sikkerhedskopi- og Gendannelsescenter

 •    Gendan tabt arbejde. Windows Vista Øjebliksbillede opretter automatisk kopier af 
dine dokumenter og andre fi ler på bestemte tidspunkter, mens du arbej der, så du 
nemt kan gå tilbage til tidligere versioner. Gendan fi ler, som uventet lukkede ned, 
ved hjælp af det forbedrede værktøj Offi ce Dokument genskabelse.

 •    Undgå skadelige overførsler. Windows Defender hjælper med at registrere 
og fjerne spyware – det er små programmer, der kan blive installeret på din pc, 
uden at du har givet din tilladelse. Systemadministratoren har også mulighed 
for at konfi gurer brugerkontrol, der forhindrer medarbejdere i at hente farlig 
software, ved hjælp af Windows Brugerkontokontrol.

 •    Bortfi ltrer uønsket mail. Forbedrede spam- og phishing-fi ltre i Offi ce Outlook 
2007 holder  uønskede og potentielt set skadelige e-mails væk fra din indbakke.

 •    Beskyt dokumenter med adgangskode. Brug EFS (Encrypting File System)-
funktionen til at beskytte vigtige dokumenter og andre fi ler med adgangskode, 
så du undgår, at følsomme  informationer deles uden dit samtykke.

http://www.microsoft.dk/dinvirksomhed
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Viden om kunder lige ved hånden

 •    Saml dine kundeoplysninger på ét sted. Håndter kundeemner og oversigt 
over din kommunikation med kunderne i Offi ce Outlook 2007 med Business 
Contact Manager. 

 •    Håndter selv dine marketingkampagner. Brug Marketingkampagner i Offi ce 
Outlook 2007 med Business Contact Manager og Offi ce Publisher Brevfeltning til at 
oprette, sende og spore målrettede meddelelser til dine kunder og kundeemner.

 •    Fremstil selv dine marketingmaterialer. Offi ce Publisher 2007 tilbyder en 
bred vifte af skabeloner og intuitive designværktøjer, der let kan tilpasses, og 
bruges til at fremstille marketingmateriale til både direct mail- og e-mail-kam-
pagner.

 •    Distribuer meddelelser på en nem måde. Send forretningsmeddelelser ved 
hjælp af Windows Fax og skan eller gem og del dokumenter og andre fi ler i et 
låst fi lformat – PDF eller XPS*

*For at gemme som en PDF- eller XPS-fi l fra et Microsoft Offi ce 2007-systemprogram, skal du installere et 

tilføjelsesprogram, som kan hentes på http://offi ce.microsoft.com/en-us/help/HA101675271033.aspx

http://www.microsoft.dk/dinvirksomhed
http://office.microsoft.com/en-us/help/HA101675271033.aspx
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 •    Opret forbindelse til netværk. Windows Vista Domain Login gør det nemt at 

oprette forbindelse til Microsoft Small Business Server 2003 eller Microsoft Win-

dows Server 2003-domæner, hvilket giver en bedre pc-sikkerhed og -styring.

 •    Vær synkroniseret med din virksomhed. Brug Windows Fjernskrivebord 

til at få adgang til fi ler på din computer på kontoret fra en anden computer. 

Netværks-roaming og forbedret Wi-Fi-adgang gør det nemt at oprette forbin-

delse til de tilgængelige trådløse netværk.

 •    Forbind til og del med andre. Det er nemt at dele fi ler direkte fra din pc med 

andre Windows Vistapc’er via et midlertidigt trådløst netværk eller et peer to 

peer-netværk.

 •     Få det maksimale ud af dine batterier. Forindstillede strømskemaer gør det mu-

ligt at maksimere anvendelsestiden af den transportable computer eller tavle-pc.

 •    Synkroniser med Windows Mobile-enheder. Med Windows Vista Synkroni-

seringscenter skal du kun synkronisere data mellem din computer og enheder 

med Windows Mobile et sted.

http://www.microsoft.dk/dinvirksomhed

